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 مقاله پژوهشی
بر  معدنی -ینیتامیومخلوط  پروبیوتیک و ،بیوتیکآنتیهای مکملبا  ریاثر افزودن عصاره چو سهیمقا
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 چکیده

های گوشتی م بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجهوسلنی -و مخلوط ویتامینپروبیوتیک ، بیوتیک آنتیمنظور بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه چویر، به
 03در قالب طرح کامالً تصادفی با هفت تیمار و پنج تکرار ) (038راس )روزه قطعه جوجه گوشتی نر یک 053تحت شرایط تنش گرمایی، آزمایشی با استفاده از 

در افزودنی  و بدونتحت تنش گرمایی تیمار )شاهد منفی(،  در جیرهافزودنی  و بدونتنش  شامل تیمار فاقدایشی جوجه در هر تکرار( انجام شد. تیمارهای آزم
 در گرم میلی 033یا  033+ شاهد مثبتو  م،وسلنی -ویتامین + مخلوط، شاهد مثبت+ پروبیوتیک، شاهد مثبتبیوتیک + آنتی)شاهد مثبت(، شاهد مثبتجیره 

. در مقایسه با گروه شاهد مثبت، (>35/3P)دادند اثر منفی تنش گرمایی بر عملکرد را کاهش های مورد مطالعه همه مکملتایج نشان داد عصاره چویر. ن کیلوگرم
تیتر (. >35/3P)را کاهش دادند نسبت هتروفیل به لنفوسیت  و هتروفیلرا افزایش ولی میزان لنفوسیت میزان  ،بیوتیک آنتی استثنای تیمار بهآزمایشی تیمارهای  همه

ایمنی سلولی  عصاره چویر باالیسطح  .(>35/3P)تر بود  بیشتنش گرمایی هایی که مکمل دریافت کردند در شرایط  در جوجه SRBCثانویه بر علیه   IgGکلی و
گرم در کیلوگرم عصاره چویر  میلی 033 فاده ازاست(. بر اساس نتایج این آزمایش، >35/3P)را افزایش داد پوست پرده پا در در پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتینین  

 هابیوتیک جایگزین مناسب برای آنتیعنوان یک بهتواند و می بخشدمیبهبود  را در شرایط تنش گرمایی عملکرد رشد و پاسخ ایمنی های گوشتی در جیره جوجه
 گرمایی استفاده شود. های رایج در شرایط تنش و مکمل
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Abstract 
This study was conducted to investigate the effects of hydro alcoholic extract of Ferulago angulata, antibiotic, probiotic, and vitamin-selenium 
mixture on growth performance and immune responses of broiler chickens under heat-stress conditions. A total of 350 day-old male broiler chickens 
(Ross 308) were used in a completely randomized design with 7 dietary treatments and 5 replicates (10 chicks/replicate). Experimental treatments 
were as follow: no heat stress, without any additive in the diet (negative control; NC); challenged with heat stress, without any additive in the diet 
(positive control; PC); PC + antibiotic; PC + probiotic; PC + vitamin and selenium mixture; and PC + 200 or 400 mg/kg of Ferulago angulata extract. 
The results showed that all dietary supplements decreased the negative effects of heat stress on growth performance (P<0.05). All experimental 
diets(except diet containing antibiotic ) increased the lymphocyte counts, but decreased hetrophil counts and heterophil: lymphocyte ratio compared 
with the PC group (P<0.05). Secondary total titer and IgG titer against SRBC were higher in broilers receiving dietary supplements under heat stress 
conditions (P<0.05). The 400 mg/kg of Ferulago angulata extract increased the cell-mediated immune response after an intradermal injection with 
phytohaemagglutinin-P in the toe web (P<0.05). According to the results of this experiment, the use of 400 mg/kg of Ferulago angulata extract in 
broiler diets improves growth performance and immune response under heat stress conditions, and can be used as a suitable alternative to antibiotics 
and common supplements under the heat stress conditions. 
 
Keywords: Blood cells, cell-mediated immunity, humoral immunity, hydroalcoholic extract, performance. 
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مقدمه

ت یش ظرفیور متأثر از افزایرشد روزافزون صنعت ط

ت یش حساسیمنجر به افزا یگوشت یهاجوجه یکیژنت

است. اکثر مناطق  شدهطی پرورش یط محیپرنده به شرا

و در نتیجه  دارندگرم و خشک  ییوهوا ط آبیران شرایا

در فصل  ویژه به پرورش  یهادر سالن یبروز تنش گرمای

از  یکی ییگرما تنش ر است.یناپذ اجتناب یتابستان، امر

 ،است طیور پرورشدر  یطیمح یزاتنشعوامل  ینتر مهم

و عملکرد  یسالمت تیبر وضع یمنف ریامر تأث نیا رایز

گذارد و باعث خسارت یم یگوشت یهاجوجه یدیتول

در از اثرات تنش گرمایی  شود.یم یاقتصاد میمستق

کاهش مصرف غذا، کاهش توان میهای گوشتی جوجه

بروز آلکالوز تنفسی و تضعیف ، [0] رشد، افزایش تلفات

 موجب ییگرما تنش .[05] را نام بردایمنی  سامانه

کاهش توانایی و  [01] زیراختالالت غدد درون

بادی در  ماکروفاژها و کاهش پاسخ آنتی یفاگوسیتوز

منجر  گرمایی. تنش [05، 00] شودهای گوشتی میجوجه

ها و در نتیجه افزایش تولید به عدم تعادل در پرواکسیدانت

اکسیدانی  اکسیژن و تضعیف فعالیت آنتیهای فعال گونه

های آزاد موجب  . تولید رادیکال[9 و 8] شودسلولی می

که دیواره طوریبه ،شود ایمنی طیور می پاسختضعیف 

ها و  های ایمنی نظیر لنفوسیت سلولی بسیاری از سلول

 حساس شده و اکسایشیژها در برابر صدمات ماکروفا

را در مقابل شرایط تنش نظیر تنش گرمایی بسیار ها  آن

 . [00، 0]کند  پذیر میآسیب

 از ییگرما تنش نامطلوب اثرات با مقابله یبرا

وم( ی(، مواد معدنی )نظیر سلنCو E یهانیتامیها )و نیتامیو

اکسیدانی  آنتیگیاهی با ویژگی  فعال زیستترکیبات و 

 اکسیدانآنتی باتی. استفاده از ترک[00 و 0]شود استفاده می

باالتر عصاره گیاهان دارویی  سطوحو  Eنظیر ویتامین 

های سیستم دفاعی  تواند موجب افزایش کارایی آنزیم می

های ایمنی بدن  تقویت سلول چنین همو  اکسیدانی آنتی

دلیل خاصیت هب C و Eهای طیور گردد. ویتامین

ضمن ممانعت از تخریب غشاهای سلولی  اکسیدانی آنتی

 افتد، سبب افزایش ایمنیکه در تنش گرمایی اتفاق می

مکمل در یک مطالعه اخیر . [00 و 8]شوند  پرنده نیز می

 داریمعنی طور به Eو  C یهانیتامیبا و ییغذا جیره

کاهش و  یدانیاکسیآنت یهامیآنز تیفعال موجب بهبود

شد  ویداتیاکس تنش طی یالتهاب یهانیتوکیسژن  انیب

اکسیدانی های آنتینیز در مورد ویژگی یگزارش .[00]

آنزیم  عنصر سلنیوم و اثرات مثبت آن بر غلظت و فعالیت

گلوتاتیون پراکسیداز خون و در نهایت ایمنی طیور وجود 

منظور بهترکیباتی هستند که  هابیوتیک آنتی. [00]دارد 

و بهبود  یاروده زایهای بیماریباکتریاز رشد  یریجلوگ

ممکن  چنین همروند. می کار بهور یه طیعملکرد در تغذ

را  یدکننده مواد مغذیتول یهاکروبیط رشد میاست شرا

کننده  بیتخر یهاسمیکروارگانیند و از رشد میمطلوب نما

ها ممکن است بیوتیک ممانعت کنند. آنتی یمواد مغذ

 میکروبی منشأبا  حاد یهایمارین با درمای یریشگیباعث پ

ب و یمربوط به تخر ینه نگهداریهز حتیا یشوند و 

  .[01]وم روده را کاهش دهند یتلیاپ یبازساز

عملکرد،  افتتنش گرمایی باعث  ویژه بهزا شرایط تنش

، تحریک تنش [0]ومیر ایمنی، افزایش مرگ پاسخسرکوب 

و جذب مواد مغذی و افزایش  گوارشاکسیداتیو و کاهش 

های گوشتی های مضر در روده کوچک جوجهباکتری

ها پروبیوتیککه  . با توجه به این[00و  00]د شو می

ایمنی، کاهش رقابت برای  پاسخهایی نظیر تحریک  فعالیت

 یمصرف مواد مغذی موجود در روده، اتصال به دیواره غشا

ها،  روده و موکوس و جلوگیری از اتصال پاتوژن

دستگاه  pHصفراوی و کاهش  یهاکردن نمک دکونژگه

 گفتتوان می .[05و  03]دهند  گوارش را از خود نشان می

 زا درهای بیماریگزینی باکتریالنهچون در شرایط تنش 
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چنین  ها و همپروبیوتیکیابد، لذا دستگاه گوارش افزایش می

توانند خیلی ها میبیوتیک ظیر آنتیی نیباکتریا ضدترکیبات 

ایفای نقش کنند.  ،بهتر نسبت به شرایط عدم وجود تنش

های گوشتی تحت د که تغذیه جوجهندهنشان می ها پژوهش

باعث بهبود ضریب  پروبیوتیک مکملشرایط تنش گرمایی با 

 .[03]د شو می خوراکتبدیل 

، گیاهی علفی از Frulago angolataنام علمی چویر با 

 053-13به ارتفاع  آن چند ساله بوده و گیاهخانواده چتریان 

و  است هی، عراق و ترکرانیا یبوم. این گیاه رسدیمتر م یسانت

و  ری، بواسیگوارش یها، دردهازخم برای درمان یسنت طور به

 این گیاه .[01و  00] ردیگیگزش مار مورداستفاده قرار م

پاینن، -اوسیمن، آلفا-ترکیباتی همچون سیس وجوددلیل  هب

 اکسیدانی آنتیدارای ویژگی دی و بورنیل استات -ژرماکرن

خصوص  ههای آزاد از آسیب سلولی بو با مهار رادیکال بوده

عمل  لی جلوگیری بهتخریب بخش لیپیدی غشای سلو

های ایمنی در این امر سبب محافظت سلول که [01] دآور می

چون  برابر تنش خواهد شد. ترکیبات فعال گیاهی هم

های موجود در گیاهان دارویی )ازجمله فالونوئیدها و فنل

های بدن اکسیدانی، سلولدلیل خواص آنتیهچویر( ب گیاه

ها محافظت سوء اکسیدان ریهای کبدی را از تأثسلولویژه  به

. هدف از انجام این آزمایش، بررسی تأثیر [00]نمایند می

های عصاره هیدروالکلی گیاه چویر در مقایسه با افزودنی

)حاوی  معدنی-یو مکمل ویتامین پروبیوتیکبیوتیک،  تیآن

 پاسخو عنصر سلنیوم( بر عملکرد و  Eو  Cهای  ویتامین

 های تحت شرایط تنش گرمایی بود. ایمنی جوجه

 

هاموادوروش

قطعه جوجه گوشتی نر  053این آزمایش با استفاده از

در قالب طرح کامالً تصادفی با  038راس  سویه روزه یک

جوجه در هر تکرار(  قطعه 03هفت تیمار و پنج تکرار )

روز روی بستر پرورش یافتند.  00 مدت بهها  انجام شد. پرنده

ساعت  00صورت یک ساعت تاریکی و برنامه نوری به

شاهد منفی )جیره  -0روشنایی بود. تیمارهای آزمایشی شامل 

شاهد  -0افزودنی و بدون تنش گرمایی(،  پایه بدون ماده

مثبت )جیره پایه بدون ماده افزودنی و تحت تنش گرمایی(، 

گرم در میلی 533بیوتیک سالینومایسین ) + آنتی جیره پایه -0

 پروبیوتیکجیره پایه +  -0کیلوگرم( و تحت تنش گرمایی، 

اساس توصیه شرکت سازنده و تحت تنش  پریماالک بر

+ مواد  Eو  Cهای جیره پایه + ترکیب ویتامین -5گرمایی، 

های گرم در کیلوگرم از هریک از ویتامینمیلی 033معدنی )

C  وE  گرم در کیلوگرم سلنیوم( و تحت تنش میلی 0/3و

گرم میلی 033و  033ترتیب جیره پایه +  به -1و  1گرمایی، 

بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گیاه چویر و تحت تنش 

 نیسینومایسالبیوتیک مورد استفده از نوع  آنتی ایی بودند.گرم

(Sacox 60, Intervet/Merck; Millsboro, DEو ) 

 ,.Primalac, Star Labs Inc)مورد استفاده  پروبیوتیک

Clarksdale, MO)  میکروبی بود هیسو ینچندحاوی. 

استات با  لوتوکوفر -آلفا -ال یبه شکل د E نیتامیو

 -0 آسکوربات-به شکل ال C نیتامیو ،درصد 53خلوص 

صورت سلنیت و سلنیم بهدرصد  05فسفات با خلوص 

طول دوره آزمایش پرندگان آزادانه به آب  شد. سدیم استفاده

راهنمای  پایه بر اساس و خوراک دسترسی داشتند. جیره

رشد و  ،های آغازینبرای دوره 038پرورش سویه راس 

  (.0 پایانی تنظیم شد )جدول

منظور ایجاد تنش گرمایی از یک روزگی تا پایان دوره به

جز تیمار شاهد منفی، که  پرورش تمام تیمارهای آزمایشی به

های گوشتی بود، در شرایط دمایی رایج پرورش جوجه

عصر( در محدوده دمایی  1صبح تا  8ساعت )از  03مدت  به

یر اندام هوایی گیاه چو گراد قرار گرفتند.درجه سانتی 0±00

مورداستفاده در آزمایش با تأیید کارشناسان منابع طبیعی، از 

آوری و مانشت شهرستان چرداول استان ایالم، جمع هایکوه

شده این  در سایه خشک شد. در مراحل بعد، پودر خشک
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گیاه آسیاب و از طریق روش ماسراسیون )خیساندن( با 

 . [00]گیری شد ( عصاره03به 13اتانول و آب )به نسبت

های هر مقدار خوراک مصرفی و وزن بدن جوجه

گیری روزگی اندازه 00و 00، 03واحد آزمایشی در سنین 

خوراک و خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل 

های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره آزمایش برای دوره

 روزگی( محاسبه شد. تلفات هر تیمار 00تا  یک)سن 

در سن  .و  پس از توزین معدوم شدروزانه ثبت  صورت به

روزگی، از هر واحد آزمایشی دو قطعه پرنده  00

ها به  صورت تصادفی انتخاب و از طریق ورید بال آن به

های حاوی ماده ضد انعقاد لولهدر  خونلیتر میزان دو میلی

 هایشد. نمونه اخذ( دیاس کیتترا است نیآمید لنی)ات

های سفید خون  برای شمارش افتراقی گلبولخون برای 

)هتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل( و محاسبه 

 آمیزی گیمساروش رنگبه نسبت هتروفیل به لنفوسیت 

 . [03] آزمایش شدند

 
 های مختلف پرورش در دوره پایهه جیر شیمیایی ترکیبمواد خوراکی و . 1جدول 

 1اجزاء خوراکی

 )درصد(

 آغازین

 روزگی( 11-1) 

 رشد

 روزگی(24-11)

 پایانی

 روزگی(42-25) 

 99/65 61/59 13/47 ذرتدانه 

 11/5 11/5 56/5 گندمدانه 

 26/11 15/16 12/29 پروتئین خام( درصد 44کنجاله سویا )

 51/11 46/11 11/11 گلوتن ذرت

 19/3 41/3 51/3 روغن سویا

 11/1 23/1 45/1 سنگ آهک

 63/1 61/1 95/1 دی کلسیم فسفات

 21/1 21/1 21/1 نمک طعام

 51/1 51/1 51/1 2مکمل ویتامینه و معدنی

 57/1 56/1 52/1 متیونین -دی ال

 14/1 16/1 25/1 لیزین هیدروکلرید -ال

    ترکیبات محاسبه شده

 3151 3111 2951  )کیلوکالری در کیلوگرم( انرژی قابل متابولیسم

 11/19 11/21 11/22 (درصدپروتئین خام )

 11/1 21/1 31/1 (درصدلیزین )

 52/1 54/1 56/1 (درصدمتیونین)

 66/1 91/1 92/1 (درصدمتیونین + سیستین )

 92/1 95/1 14/1 (درصدکلسیم )

 42/1 44/1 52/1 )درصد( فسفر قابل دسترس

 جیره بود. لوگرمیبر ک گرمیلیم 225و  451، 911ترتیب های آغازین، رشد و پایانی به. مقدار پروبیوتیک مورد استفاده برای دوره1

 E ،3المللی ویتامین واحد بین D3  ،16المللی ویتامین واحد بین A ،3111المللی ویتامین واحد بین 9111ها و مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره: مقدار ویتامین. 2

 B12گرم ویتامین میلی1/ 112)پیردوکسین(،  B6گرم ویتامین میلی 3)ریبوفالوین(،  B2 گرم ویتامین میلی 6 )تیامین(،B1 گرم ویتامین میلی K3 ،6/1گرم ویتامین میلی

 گرم ویتامین میلی 11)بیوتین(،  H2گرم ویتامین میلی 24/1)فولیک اسید(،  B9گرم ویتامین میلی 1)نیاسین(،  B3گرم ویتامین میلی 31)سیانوکوباالمین(، 

B5 گرم سلنیوم.میلی 2/1گرم ید، میلی 1گرم مس، میلی 11گرم آهن،میلی 61گرم روی، میلی 111گرم منگنز. میلی 111گرم کولین، میلی  511اسید(، )پانتوتنیک 
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ت شرکت ین با استفاده از کیغلظت هموگلوب

ن یهموگلوبمتانویو س یسنجبه روش رنگ یمیش ستیز

خون  یهات، نمونهین هماتوکرییگیری شد. جهت تعازهاند

قه یدور در دق 0333ن با سرعت ییمو یهاموجود در لوله

کش وژ شدند و با استفاده از خطیفیقه سانتریدق 05 مدت به

 برای. محاسبه شدت یت درصد هماتوکریهماتوکر

قرمز از روش دستی و الم  یهاشمارش تعداد گلبول

 استفاده شد.تومتر نئوبار یهماس

روزگی  08برای ارزیابی پاسخ ایمنی همورال، در سن 

پرنده از هر واحد آزمایشی مقدار  دو قطعهبه عضله سینه 

لیتر از سوسپانسیون دو و نیم درصد گلبول قرمز یک میلی

 )در( تزریق شد. هفت روز بعد SRBC) خون گوسفندی

ال منظور بررسی پاسخ اولیه از ورید ببه (روزگی 05سن 

جهت بررسی  چنین همعمل آمد.  گیری بهها خونجوجه

روزگی،  05گیری در پاسخ ثانویه، پس از خون

تهیه و جهت برانگیختن  SRBCای از  سوسپانسیون تازه

ها تزریق به همان جوجه دوبارهای  های خاطره لنفوسیت

عمل آمد.  گیری بهروزگی خون 00شد و در سن 

اصله جهت سنجش های هر دو مرحله بالف نمونه

و ایمونوگلوبولین  Mایمونوگلوبولین کل، ایمونوگلوبولین 

G  با ها  میزان ایمنوگلوبینشدند و  ارسالبه آزمایشگاه

 . [5]شدند  یگیر اندازهون یناسیاستفاده از روش هماگلوت

پوستی ازدیاد حساسیت بازوفیلی به سنجش واکنش 

روزگی با استفاده از  00در سن  P-تزریق فیتوهماگلوتینین

دو قطعه پرنده از هر واحد آزمایشی انجام شد. قبل از 

تزریق، ضخامت پرده میانی انگشت سوم و چهارم در هر 

 033گیری شد. در پای راست دو پای چپ و راست اندازه

درصد و در پای  0/3لوتینین میکرولیتر محلول فیتوهماگ

 شاهدگروه عنوان  بهچپ به همان میزان سرم فیزیولوژی 

 08و  00منفی تزریق شد. ضخامت پوست هر دو پا 

گیری شد و پاسخ ازدیاد اندازه دوبارهساعت بعد از تزریق 

حساسیت تأخیری از طریق محاسبه تفاوت ضخامت پرده 

میانی انگشت سوم و چهارم پای راست و پای چپ قبل 

ساعت بعد از  08و  00از تزریق و نسبت به دو زمان 

 تزریق محاسبه شد. 

افزار آماری آمده با استفاده از نرمدستههای بداده

SAS  های خط عمومی برای ه مدلی( و رو0/9)نسخه

ها با استفاده از آزمون چند نیانگیه و میتجز (0)مدل 

 دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند. یادامنه

 Yij = μ + Ti + eij                (                    0)رابطه 

ام در تکرار iمار ی، مقدار مشاهده تYijدر این رابطه: 

j ام؛μن صفت؛ یانگی، مTiمار ی، اثر تi ام وeijی، اثر خطا 

 است.  یشیآزما

 

نتایجوبحث

-جوجهو تلفات تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد 

است. تنش گرمایی  آمده (0)جدول  درهای گوشتی 

 ،رشد در دوره .(>35/3P)ا را کاهش داد هعملکرد جوجه

در  یو بدون افزودن ییتنش گرما تحت) شاهد مثبت تیمار

و  تر کم وزن بدن و افزایش مصرف خوراک (،رهیج

در مقایسه با تیمار شاهد  را خوراک باالتری ضریب تبدیل

( داشت رهیفاقد تنش و بدون افزودنی در ج) منفی

(35/3P< .)های حاوی در این دوره پرندگانی که از جیره

 های مورد مطالعه تغذیه کردند، مصرف خوراک وافزودنی

حت تنش و جیره باالتری نسبت به پرندگان توزن بدن 

پرندگان  چنین هم .(>35/3P) بدون افزودنی داشتند

استثنای  حاوی مواد افزودنی بههای شده با جیره تغذیه

نسبت به تری  خوراک کمضریب تبدیل  پروبیوتیک،

داشتند  یبدون افزودن رهیپرندگان تحت تنش و ج

(35/3P<.) های پرندگانی که از جیره ،دوره پایانی طی

تغذیه سلنیوم  -عصاره چویر و مکمل ویتامینحاوی 

پرندگان ی باالتری در مقایسه با خوراک مصرفکردند، 



 یقاسم ینعلیحس ،یرزادیش حسن ،ییقرا یاکبر محمد طاهرپور، کامران ،نوره زهرا

 

 1399 زمستان  4شماره   22دوره 

651

(. >35/3P)داشتند  یبدون افزودن رهیتحت تنش و ج

حاوی مواد های شده با جیره پرندگان تغذیه عالوه براین،

ضریب بیوتیک، وزن بدن باالتر و آنتیاستثنای  افزودنی به

نسبت به پرندگان تحت تنش و ری ت خوراک کمتبدیل 

در کل دوره  (.>35/3P)داشتند  یبدون افزودن رهیج

حاوی مواد افزودنی های ، پرندگانی که از جیرهپرورش

مصرف خوراک تغذیه کردند،  پروبیوتیکاستثنای  به

بدون  رهینسبت به پرندگان تحت تنش و جباالتری 

چنین پرندگانی که از  هم (.>35/3P)داشتند  یافزودن

های موردمطالعه تغذیه کردند، های حاوی افزودنیجیره

تری نسبت به  خوراک کمضریب تبدیل وزن بدن باالتر و 

 پرندگان تحت تنش و جیره بدون افزودنی داشتند

(35/3P<). سلنیوم  -کننده مکمل ویتامینپرندگان دریافت

تری در  کمو عصاره چویر طی تنش گرمایی درصد تلفات 

مقایسه با پرندگان تحت تنش و جیره بدون افزودنی 

  (.>35/3P)داشتند 

تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دوره  گذار نبودنثیرأت

دلیل عدم توسعه کامل دستگاه گوارش  تواند به می ،آغازین

که در این سن فلور  دلیل این هحیوان تا این سن باشد. ب

رسد در این  نظر می ذا بهشود، ل میکروبی روده تثبیت نمی

مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب بر دوره مواد افزودنی 

مشاهده شد تنش  طور که. همانخوراک اثر نداشتند تبدیل

گزارش شده . شدها عملکرد جوجهباعث کاهش گرمایی 

از اثرات نامطلوب تنش گرمایی که تضعیف عملکرد رشد 

که در تطابق با  ،[03و  00]است های گوشتی در جوجه

 نتایج آزمایش حاضر است. 

 
های مختلف های گوشتی تحت تنش گرمایی طی دورهجوجهرشد و درصد تلفات تیمارهای آزمایشی بر عملکرد  تأثیر. 2جدول 

 پرورش

  کل دوره روزگی 25-42 روزگی 11-24 روزگی 11-1 

تیمارهای 

 1آزمایشی

 

مصرف 

 خوراک

 )گرم(

افزایش 

 وزن بدن

 )گرم(

ضریب 

تبدیل 

 خوراک

مصرف 

 خوراک

 )گرم(

افزایش 

 وزن بدن

 )گرم(

ضریب 

تبدیل 

 خوراک

مصرف 

 خوراک

 )گرم(

افزایش 

 وزن بدن

 )گرم(

ضریب 

تبدیل 

 خوراک

مصرف 

 خوراک

 )گرم(

افزایش 

 وزن بدن

 )گرم(

ضریب 

تبدیل 

 خوراک

 تلفات

 )درصد(

1 6/279  1/211  39/1  1191a 6/656 a 65/1 b 2911a 1396a 17/2 c 4271a 2256a 69/1 d 33/3 b 

2 6/265  6/167  56/1  1/692 c 1/465 d 92/1 a 2562c 1119d 53/2 a 3739e 1651f 26/2 a 1/31 a 

3 4/261  4/179  46/1  4/962 b 4/565 b 65/1 b 2576c 1145d 46/2 a 3799de 1611e 11/2 b 6/16 ab 

4 1/256  4/164  41/1  2/961 b 1/531 c 65/1 a 2652bc 1215c 21/2 bc 3669cd 1921d 12/2 c 6/16 ab 

5 2/265  1/177  51/1  1/962 b 2/569 b 67/1 b 2763b 1266bc 21/2 bc 4111bc 2132bc 97/1 c 3/13 b 

6 1/251  2/174  44/1  1/959 b 1/562 b 64/1 b 2761b 1234c 23/2 b 3971c 1991c 99/1 c 1/11 b 

7 6/247  4/166  51/1  1/951 b 1/565 bc 66/1 b 2914a 1324b 21/2 bc 4111b 2156b 99/1 c 3/13 b 

SEM 56/6  67/9  15/1  66/21  62/16  14/1  66/41  99/21  14/1  21/44  41/16  12/1  61/4  

P-value 11/1  21/1  11/1  11/1>  11/1>  111/1  11/1>  11/1>  11/1>  11/1>  11/1>  11/1>  12/1  

+ Eو  Cهای ویتامین -5پریماالک و تحت تنش گرمایی،  پروبیوتیک 4بیوتیک سالینومایسین و تحت تنش گرمایی،  آنتی -3، شاهد مثبت -2، شاهد منفی -1

 عصاره چویر و تحت تنش گرمایی. گرممیلی 411سطح  -7عصاره چویر و تحت تنش گرمایی و  گرممیلی 211سطح  -6سلنیوم و تحت تنش گرمایی، 

a-eتفاوت میانگین :( 15/1ها با حروف نامشابه در هر ستون معنی دار استP<.) 

SEMها: خطای استاندارد میانگین. 
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کاهش مصرف خوراک در اثر تنش گرمایی، تأثیر 

با  زمان همهمراه دارد، زیرا مصرف خوراک  سازی را به خنک

عضالت سنگدان  ویژه بههای دستگاه گوارش  انقباض ماهیچه

که بخشی از انرژی  و ازآنجایی استو حرکات دودی روده 

های فیزیولوژیکی به شکل گرما  الزم جهت انجام این فعالیت

شود، لذا مصرف خوراک از این طریق بر شدت تنش  دفع می

طیور برای مقابله با تنش  ،افزاید. بنابراین ی میگرمایی محیط

 .[0]دهند گرمایی مصرف خوراک را کاهش می

دلیل  گوشتی به یها به هنگام تنش گرمایی در جوجه

مواد پذیری گوارشگوارشی،  یها کاهش ترشح آنزیم

وزن بدن و مصرف خوراک  در نتیجهته و کاهش یاف یمغذ

. پرندگان همانند پستانداران، برای [00] یابد کاهش می

های خودتنظیمی که  مقابله با تنش گرمایی از مکانیسم

کاهش مصرف خوراک است، استفاده ها  آن ینتر مهم

کنند. به این صورت که کاهش مصرف خوراک منجر  می

، در نتیجه ضمن شدهبه کاهش تولید حرارت متابولیک 

. [0]یابد پرنده، وزن بدن نیز کاهش می یافزایش بقا

دیگر نیز بیان کردند که تنش گرمایی از  گران پژوهش

کاهش مصرف  دنبال آن بهکاهش مصرف خوراک و طریق 

های مواد مغذی و وزن بدن اثرات منفی بر عملکرد جوجه

 . [1 و 0]گوشتی دارد 

 -تیمارهای حاوی مکمل ویتامین ،در آزمایش حاضر

 خوراکبهبود وزن بدن و ضریب تبدیل  سلنیوم سبب

دلیل تضعیف سیستم ایمنی باعث  شدند. تنش گرمایی به

ها در مواجه با برخی از عوامل  کاهش پاسخ ایمنی جوجه

زا و در نهایت کاهش عملکرد و افزایش  زا و بیماری تنش

 کردن با اضافه خواهد شد که احتماالًها  آن تلفات

ایمنی اثر تنش کاهش  های درگیر در سیستم ویتامین

 Cتأثیر مثبت ویتامین  گران پژوهشمثال  عنوانیابد. به می

های  بر افزایش وزن بدن و افزایش مصرف خوراک جوجه

. [8]گوشتی در شرایط تنش گرمایی را تأیید کردند 

در  Eدهد که وجود ویتامین می مطالعات نشان ،چنین هم

جیره سبب افزایش عملکرد و کاهش اثرات منفی تنش 

که در  ،[00]های گوشتی شده است گرمایی در جوجه

ی از راستای نتایج آزمایش حاضر است. بهبود عملکرد ناش

-احتماالً به خاصیت آنتی Eو  Cهای افزودن ویتامین

این  که طوری بهگردد. ها برمیاکسیدانی این ویتامین

ها، مانع از تخریب دیواره غشاهای سلولی شده و  ویتامین

 یها در برابر تنش گرمایی از قدرت بقا در نتیجه جوجه

های ناحتماالً ویتامی ،شوند. بنابراینی برخوردار میتر بیش

العمل پرنده در برابر مدت مانع از عکسدر کوتاه مذکور

ی را صرف تر بیشانرژی دریافتی  تنش گرمایی شده و

کنند که این موضوع توسط برخی از  فرایندهای تولید می

. در مطالعه [8]مورد تأیید قرار گرفته است  گران پژوهش

های سازی جیره جوجهدیگر گزارش شد که مکمل

دلیل کاهش مصرف خوراک، ضریب  هگوشتی با سلنیوم ب

 گران پژوهشدهد. این را کاهش میخوراک تبدیل 

م بهتر سدلیل تأثیر سلنیوم بر متابولی همعتقدند که ب

های تیروئیدی که برای رشد طبیعی بدن اهمیت هورمون

 . [09]یابد ن خوراک بهبود میدارند، راندما

های  اثرات مفیدی بر عملکرد رشد جوجه پروبیوتیک

استفاده گزارش شده است که . شتتحت تنش گرمایی دا

های درصد جیره( در جیره جوجه 5/3) پروبیوتیکاز 

 خوراکتحت تنش گرمایی، سبب کاهش ضریب تبدیل 

ها از پروبیوتیک مثبتبا توجه به نقش . [03]شود  می

جمله تحریک سیستم ایمنی، کاهش رقابت برای مصرف 

روده  یمواد مغذی موجود در روده، اتصال به دیواره غشا

و موکوس و جلوگیری از اتصال عوامل مضر و کاهش 

pH ه های مضر دستگاکه موجب حذف میکروارگانیسم

که چون در شرایط  گفتتوان می ،[0] شوند میگوارش 

ها مفید نظیر الکتوباسیلوسهای تنش تعداد میکروارگانیسم

ولی در عوض جمعیت  ،ها کاهشو بیفیدوباکتریوم
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افزایش ها ها و کلستریدیومفرمنظیر کلیمضر های باکتری

کاهش جمعیت  توانند باها میپروبیوتیک، [00] یابندمی

های مضر نقش مفیدی در بهبود عملکرد میکروارگانیسم

 رشد در شرایط تنش حرارتی داشته باشد.

گزارش شده است  نتایج آزمایش حاضر، راستایدر 

ها در جیره استفاده از گیاهان غنی از ترکیبات فنولیک که

تواند تا های گوشتی تحت تنش گرمایی میجوجه

 .[9] ز تنش را مرتفع نمایدحدودی کاهش رشد ناشی ا

گذار تأثیر گران، پژوهشکه در مطالعات دیگر  درحالی

های پونه، میوه و پوست مرکبات مخلوطی از اسانس نبودن

های تحت تنش گرمایی را گزارش جوجه عملکردبر 

 . دوز نامناسب گیاه مورداستفاده و یا دوره[0]کردند 

تواند از دالیل عدم مدت در معرض تنش گرمایی می کوتاه

تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد طی تنش گرمایی باشد. 

استفاده از سطوح باالتر عصاره گیاهان است گزارش شده 

های آمدن نتایج مطلوب بر عملکرد جوجهدست هبرای ب

که در تطابق با نتایج  ،[0] استگوشتی تحت تنش مفیدتر 

 کل دوره بهتری در این آزمایش است که عملکرد رشد 

در مورد میانگین افزایش وزن در تیمار حاوی  خصوص به

نش حرارتی و فاقد نسبت به تیمار تحت تعصاره چویر 

بهبود وزن بدن،  ،طورکلیهب .مشاهده شدمواد افزودنی 

به هنگام وجود  خوراکمصرف خوراک و ضریب تبدیل 

در جیره غذایی ممکن ها  آن هایگیاهان دارویی یا فرآورده

است در نتیجه مواد فعال )مثل کارواکرول و فالونوئید( 

سبب افزایش  نهایت باشد که این مواد درها  آن موجود در

مواد مغذی و بنابراین بهبود عملکرد رشد  پذیریگوارش

اثر مثبت  گران پژوهش ،. عالوه بر این[08]شوند می

های گوشتی تحت گیاهان دارویی بر عملکرد رشد جوجه

دهند. نسبت میها  آن اکسیدانیتنش را به توانایی آنتی

های ترکیبات فنولیک متابولیتاست که شده  ارشگز

ثانویه گیاهان دارویی هستند که مسئول اثرات 

که گیاه چویر  و با توجه به این [9]باشند اکسیدانی می آنتی

توان اثر می استز مواد فنولیکی حاوی مقدار زیادی ا

های تحت تنش گرمایی را مثبت چویر بر عملکرد جوجه

 نسبت داد.ها  آن اکسیدانینتیآ آثاربه 

دمای افزایش شدن  د که با طوالنیندهمطالعات نشان می

که  ،شود محیط زمان رسیدن پرنده به وزن بازار طوالنی می

در نهایت باعث  وه این امر وقوع حمالت قلبی را افزایش داد

نمودن  ای با مکملخواهد شد. در مطالعه میزان تلفاتافزایش 

در  تلفاتها کاهش جیره جوجه به Cویتامین افزودن فلفل و 

که در راستای نتیجه  گزارش شده استاثر تنش گرمایی 

کردند گیاه  بیان گران پژوهش. این [1]آزمایش حاضر است 

ها در اند باعث مقاومت جوجهتوانسته Cفلفل و ویتامین 

سبب  و در نهایتمقابل حمالت قلبی به هنگام تنش گرمایی 

احتماالً  ،. در مطالعه حاضر[1]تلفات شوند کاهش میزان 

 دلیل دارابودن فعالیت به و عصاره چویر Eو  Cهای ویتامین

از طریق کاهش بار تنش گرمایی و کاهش  ،اکسیدانیآنتی

 د.انفعالیت پرنده سبب کاهش تلفات شده

های هماتولوژی و تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه

های گوشتی در های سفید در جوجهجمعیت تفریقی گلبول

تنش  تحت) شاهد مثبت آمده است. تیمار (،0)جدول 

موجب کاهش مقادیر  (،رهیدر ج یو بدون افزودن ییگرما

گلبول قرمز، گلبول سفید و لنفوسیت و افزایش میزان 

در مقایسه با هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در خون 

( رهیفاقد تنش و بدون افزودنی در ج) تیمار شاهد منفی

مواد همه حاوی های . پرندگانی که از جیره(>35/3P)گردید 

 تغذیه کردند، ریچوسطح اول عصاره استثنای  افزودنی به

نسبت به پرندگان تحت تنش و گلبول قرمز خون باالتری 

چنین پرندگانی که  هم (.>35/3P)داشتند  یبدون افزودن رهیج

گلبول سلنیوم تغذیه کردند، -حاوی مکمل ویتامین از جیره

نسبت به پرندگان تحت تنش و جیره  سفید خون باالتری

 . (>35/3P)بدون افزودنی داشتند 
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های گوشتی تحت تنش های خونی جوجهسلول ت و شمارهماتوکری، درصد هموگلوبینمیزان  تیمارهای آزمایشی بر تأثیر. 3جدول

 گرمایی

 هتروفیل

 به لنفوسیت

 لنفوسیت

 (درصد)

 هتروفیل

 (درصد)

 مونوسیت

 (درصد)

 ائوزینوفیل

 (درصد)

 سفید خون گلبول

 بر میکرولیتر( 113)

 خون قرمز گلبول

 بر میکرولیتر( 116)

 هماتوکریت

 )درصد(

 هموگلوبین

 )گرم بر دسی لیتر(

 تیمارهای

1آزمایشی
 

51/1cd
 61/62b 61/34c 21/1 61/1 66/17a 111/2ab 41/36 21/13 1 

16/1a 11/46d
 21/51a 11/1 61/1 46/13c 646/1d

 61/31 21/12 2 

11/1a 11/49d
 11/49a 11/1 11/1 91/13c 672/1c 11/32 11/14 3 

73/1b 21/56c
 21/41b 61/1 61/1 54/14c 966/1bc 61/36 11/14 4 

36/1d 11/71a
 61/26d 61/1 41/1 91/16ab 171/2a 41/36 21/15 5 

69/1bc 41/57c
 61/39b 61/1 21/1 17/14c 621/1cd 61/34 61/13 6 

41/1d 11/69a
 61/27d 41/1 61/1 24/15bc 216/2a 21/36 61/13 7 

15/1 46/1 67/1 37/1 35/1 616/1 166/1 19/1 61/1 SEM 

11/1> 11/1> 11/1> 521/1 391/1 111/1 11/1> 15/1 66/1 P-value 

+ Eو  Cهای ویتامین -5پریماالک و تحت تنش گرمایی،  پروبیوتیک 4بیوتیک سالینومایسین و تحت تنش گرمایی،  آنتی -3، شاهد مثبت -2، شاهد منفی -1

 عصاره چویر و تحت تنش گرمایی. گرممیلی 411سطح  -7عصاره چویر و تحت تنش گرمایی و  گرممیلی 211سطح  -6سلنیوم و تحت تنش گرمایی، 

a-eتفاوت میانگین :( 15/1ها با حروف نامشابه در هر ستون معنی دار استP<.) 

SEMها: خطای استاندارد میانگین. 

 

حاوی مواد افزودنی به های شده با جیره پرندگان تغذیه

بیوتیک، میزان لنفوسیت باالتر و در مقابل آنتیاستثنای 

تری میزان هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت پایین

 یبدون افزودن رهینسبت به پرندگان تحت تنش و ج

سلنیوم و سطح باالی  -مکمل ویتامین (.>35/3P)داشتند 

های خونی عصاره چویر بهترین تأثیر را بر سلول

)هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت( طی 

 تنش گرمایی داشتند.

گزارش  گران پژوهشدر راستای نتایج آزمایش حاضر، 

و  کردند تنش گرمایی باعث کاهش میزان هماتوکریت

. در پاسخ به عوامل [05]شود یهای قرمز خون مگلبول

یابد و در نتیجه  زا، سطح کورتیکوسترون افزایش می تنش

های خون کاهش یافته و نسبت هتروفیل  تعداد لنفوسیت

. در طیور سالم تعداد [0]یابد به لنفوسیت افزایش می

های سفید خون است و  از سایر گلبول تر بیشها  لنفوسیت

زا با تحریک ترشح هورمون  عوامل تنش

کلیوی های غدد فوق و هورمون رنوکورتیکوتروپینآد

موجب افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در طیور 

های فاگوسیتیک ها سلول هتروفیل چنین همشوند.  می

های  غالب در محافظت از بدن در مقابل میکروارگانیسم

ها در ایمنی نقش عمده لنفوسیت که حالیدر .مهاجم هستند

 تر بیشتعداد  رال است.با واسطه سلولی و همو

دهنده عملکرد بهتر نشان چنین همها در خون  لنفوسیت

 . [08]است  بادی تولید آنتیسیستم ایمنی بدن از لحاظ 

م منجر به وسلنی -حاضر مکمل ویتامین پژوهشدر 

های سفید و لنفوسیت و کاهش هتروفیل و افزایش گلبول

های گوشتی تحت نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه

شرایط تنش گرمایی گردید. در این راستا، گزارش شده 

ها، درصد هماتوکریت، جمعیت لنفوسیتاست که 

در جیره  C در اثر استفاده از ویتامین هامونوسیت
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ها ولی جمعیت هتروفیلهای گوشتی افزایش  جوجه

  Cویتامین یمحافظتنقش دلیل  که احتماالً به کاهش یافت

در برابر های خونی سلولدیدن  و جلوگیری از صدمه

های آزاد تولیدشده در شرایط تنش گرمایی در  رادیکال

. عالوه بر این، ویتامین [0] استهای گوشتی  بدن جوجه

C ها از تأثیرات از طریق کاهش ترشح کورتیکوسترون

رد و سیستم ایمنی طیور منفی تنش گرمایی بر عملک

 گزارش شده است ،از سویی دیگر. [01]کند جلوگیری می

هایی از طریق افزایش فعالیت و تکثیر سلول Eکه ویتامین 

های پالسما و ها و سلولها، ماکروفاژنظیر لنفوسیت

ها در برابر صدمات محافظت این سلول چنین هم

 . [00] اکسیداتیو در پاسخ ایمنی نقش دارد

در مطالعه حاضر نقش مثبت استفاده از عصاره چویر 

ویژه در سطح باالتر بر ههای گوشتی بدر جیره جوجه

های سفید و نسبت هتروفیل های قرمز، گلبولمیزان گلبول

که از این نظر مشابه  ،دبه لنفوسیت در خون مشاهده ش

های پروبیوتیک  و سلنیوم و بهتر از مکمل -مکمل ویتامین

های موجود در گیاهان  اکسیدانبیوتیک بود. آنتی آنتی

سلول  یهای غشا دارویی از پراکسیداسیون چربی

کنند و مانع تضعیف سیستم ایمنی بدن  جلوگیری می

بر ویر پودر گیاه چشوند. در همین رابطه، سودمندی  می

گزارش شده است در جوجه گوشتی ارتقای سیستم ایمنی 

های قرمز و رسد افزایش تعداد گلبولنظر می . به[01]

گیاه دارویی بر  تأثیردلیل  سفید خون در مطالعه حاضر به

سیستم ایمنی باشد، از طرفی خواص ضدمیکروبی، 

ضدویروسی و ضدقارچی ترکیبات موجود در گیاهان 

های ایمنی مؤثر است و  ی در بهبود عملکرد سیستمیودار

های سفید محیط را برای  تواند با افزایش تعداد گلبول می

 .[00]تهاجم عوامل خارجی نامناسب سازند 

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ایمنی همورال و سلولی در 

های جیره در پرندگانی که ازآمده است.  ،(0)جدول 

ن یمونوگلوبیزان کل ایمحاوی پروبیوتیک تغذیه کردند 

و جیره بدون  گرماییباالتر از پرندگان تحت تنش  اولیه

تنش  تحت) شاهد مثبت تیمار .(>35/3P) افزودنی بود

 موجب کاهش میزان (،رهیدر ج یو بدون افزودن ییگرما

در مقایسه  ن کل ثانویهیمنوگلوبیثانویه و ا Gیمونوگلوبین ا

( رهیدر ج یفاقد تنش و بدون افزودن) با تیمار شاهد منفی

های حاوی . پرندگانی که از جیره(>35/3P)گردید 

باالتری از  مقادیرهای موردمطالعه تغذیه کردند، افزودنی

در  ن کل ثانویهیمنوگلوبیثانویه و ا Gیمونوگلوبین ا

نسبت به پرندگان تحت تنش و جیره بدون افزودنی خون 

، میزان (0)با توجه به نتایج جدول . (>35/3P) داشتند

ساعت بعد از تزریق  00تورم پوست پرده پا در 

 هایشده با جیره پرندگان تغذیه در P-نینیتوهماگلوتیف

پرندگان تحت تنش و جیره باالتر از عصاره چویر  حاوی

میزان تورم  چنین هم(. >35/3P)بود بدون افزودنی 

ساعت بعد از تزریق  08پوست پرده پا در 

های شده با جیره در پرندگان تغذیه P-نینیتوهماگلوتیف

پرندگان باالتر از  و عصاره چویر بیوتیک آنتی حاوی

 (.>35/3P) بودتحت تنش و جیره بدون افزودنی 

های گوشتی سبب افزایش بروز تنش در جوجه

هورمون کورتیزول از غدد فوق کلیوی و افزایش غلظت 

شود، این هورمون استروئیدی سبب آن در خون می

که به تبع  ،[0] گرددتضعیف و سرکوب سیستم ایمنی می

بول ژن گل بادی علیه آنتی آن سبب کاهش تولید تیتر آنتی

یک قاعده کلی طیور عنوان  بهشود. قرمز خون گوسفند می

ی به انواع تر کمبادی  زا پاسخ آنتیتحت شرایط تنش

مثال تنش گرمایی یکی  عنوان به دهند. ها نشان میژن آنتی

. تولید استاز عوامل تولید کورتیکوسترون در بدن 

شود. بادی می کورتیکوسترون در بدن مانع تولید آنتی

بادی  براین تنش گرمایی موجب کاهش ساخت آنتیبنا

غیرمستقیم  طوره. این کاهش ممکن است ب[01]شود می
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های التهابی در شرایط تنش باشد خاطر افزایش سیتوکین هب

که تولید عامل آزادکننده کورتیکوتروپین از هیپوتاالموس 

. تولید عامل آزادکننده [00]کند را تحریک می

کورتیکوتروپین، ترشح هورمون محرک قشر فوق کلیه را 

دهد و در نهایت موجب تحریک از هیپوفیز افزایش می

 شود.ترشح کورتیکوسترون از غده فوق کلیه می

ها از طریق  افزایش پاسخ ایمنی و مقاومت به بیماری

ها برای ای مواد مغذی نظیر ویتامین هافزایش سطح جیر

مثال نقش  عنوان بهبهبود و عملکرد طیور ثابت شده است. 

برای افزایش فعالیت ایمنی همورال و  Eمثبت ویتامین 

پستانداران و پرندگان مشاهده  یها سلولی در اکثر گونه

. در آزمایشی در شرایط تنش گرمایی، [00]شده است 

ی را بر دار ین اثر معنتری بیششن یو عصاره آوE ویتامین 

از طریق  Eویتامین  .[00]اند داشته یباد ید آنتیش تولیافزا

ها و  کسیداز، نوتروفیلتحریک فعالیت گلوتاتیون پرا

ماکروفاژهای موجود در خون، سیستم ایمنی را تقویت 

کند و باعث  را تحریک می Tهای  کرده و فعالیت لنفوسیت

شود  بادی می افزایش فعالیت فاگوسیتوزی و تولید آنتی

دو مسیر متابولیسمی جهت اثر سودمند  چنین هم. [0]

خ ایمنی پیشنهاد شده است. در برای بهبود پاس Cویتامین 

های کورتیکوستروئیدی  مسیر اول این ویتامین میزان هورمون

دهد و بدین ترتیب مانع از سرکوب  آدرنال را کاهش می

علت هب Cشود. در مسیر دوم، ویتامین  سیستم ایمنی می

کند  های لنفوئیدی حفاظت می اکسیدانی از بافت خاصیت آنتی

. در مورد بهبود [1]دهد  ایش میرا افزها  آن ییو کارا

هایی نظیر ها مکانیسمپروبیوتیکسیستم ایمنی تحت تأثیر 

های عمومی، افزایش فعالیت  بادی افزایش میزان آنتی

ماکروفاژی، بهبود جمعیت میکروبی روده و افزایش تولید 

هایی مثل های موضعی در سطح مخاطی بافت بادی آنتی

 . [05 و 00]دیواره روده پیشنهاد شده است 

 
و شاخص تورم پوست پرده پا در پاسخ به تزریق SRBC ژن آنتی بادی علیه تیتر آنتی برآزمایشی  تیمارهای تأثیر. 4جدول 

 تنش گرماییتحت های گوشتی جوجهدر فیتوهماگلوتینین 

 1تیمارهای آزمایشی

 SRBC (log2)علیه بر  بادی آنتی تیتر
 شاخص تورم پوست پرده پا )میکرومتر(

 ثانویه پاسخ اولیهپاسخ 

IgG1 IgM1 کلی IgG2 IgM2 ساعت بعد از تزریق 46 تزریقساعت بعد از  24 کلی 

1 4/1 4/1 b 6/2 bc 1/4 21/2 bc 2/6 57/1d 36/1abc 

2 2/1 2/1 b 4/2 d 2/2 21/2 d 4/4 61/1dc 31/1c 

3 4/1 4/1 b 6/2 c 6/3 21/2 c 1/6 71/1abc 47/1ab 

4 1/2 2/2 a 2/4 a 1/5 41/2 ab 4/7 71/1abc 41/1abc 

5 6/1 6/1 ab 4/3 a 1/5 11/2 abc 1/7 63/1bcd 37/1bc 

6 6/1 4/1 b 1/3 abc 61/4 61/2 abc 2/7 74/1ab 46/1ab 

7 6/1 6/1 ab 1/3 ab 61/4 61/2 a 6/7 76/1a 52/1a 

SEM 24/1 23/1 35/1 26/1 23/1 351/1 13/1 14/1 

P-Value 37/1 15/1 14/1 11/1> 31/1 11/1> 11/1 12/1 

+ Eو  Cهای ویتامین -5پریماالک و تحت تنش گرمایی،  پروبیوتیک 4بیوتیک سالینومایسین و تحت تنش گرمایی،  آنتی -3، شاهد مثبت -2، شاهد منفی -1

 عصاره چویر و تحت تنش گرمایی. گرممیلی 411سطح  -7عصاره چویر و تحت تنش گرمایی و  گرممیلی 211سطح  -6سلنیوم و تحت تنش گرمایی، 

a-eتفاوت میانگین :( 15/1ها با حروف نامشابه در هر ستون معنی دار استP<.) 

SEMها: خطای استاندارد میانگین. 
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اثر مثبت چویر  قبالًدر راستای نتایج آزمایش حاضر، 

بر تولید ایمونوگلوبین و افزایش سطح ایمنی همورال 

دهد که تیتر . مطالعات نشان می[01] شده استگزارش 

های قرمز خون گوسفند، بادی تولیدشده علیه گلبول آنتی

در مقایسه با  پودر گیاه دارویی چویردر زمان مصرف 

بوده است  تر بیشبیوتیک ویرجینامایسین،  مصرف آنتی

گزارش  خوانی دارد. هم پژوهشبا نتایج این که  ،[01]

از طریق تأثیر ها  آن  ویی و اسانسشده است که گیاهان دار

های  مثبتی که بر ترکیب و فلور دستگاه گوارش جوجه

با . [00] کنندگوشتی دارند، سیستم ایمنی را تقویت می

توجه به بهبود ایمنی سلولی توسط عصاره چویر در 

توان احتمال داد که این مقایسه با تیمار شاهد مثبت، می

موجود  عصاره چویر و ترکیبات مؤثره ثیرأبه تموضوع 

ایمنی و تعداد پاسخ و بر  اکسیدانی آنتیوضعیت آن بر 

 ها، مربوط باشد.لنفوسیت

آمده در مطالعه حاضر، عصاره  دست هبا توجه به نتایج ب

گرم در کیلوگرم میلی 033در سطح  ویژه بهگیاه چویر 

بر  تنش گرماییای اثرات منفی تواند تا اندازهمیجیره 

 .را کاهش دهدهای گوشتی جوجهعملکرد 

 

 قدردانی و تشکر

 محل از پژوهش این در مورداستفاده امکانات و هزینه

 وسیله بدین که، است ایالم تأمین شده دانشگاه اعتبارات

  .گردد تشکر و قدردانی می

 

 تعارضمنافع
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.هیچ
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